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 فناوریوعت و دانشگاه با رویکرد پارک علمرتباط صنا
 

 )گروه مدیریت کسب و کار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران( 1غزاله فخاریان .۱

 )گروه مدیریت کسب و کار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران( 2میدرضا عیسی پور.ح۲

 )گروه مدیریت کسب و کار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران(* 3یپویا حیات .۳

اسالمی، ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد )گروه مدیریت کسب و کار 4امیررضا علیزاده مجددکتر . 4

 تهران، ایران(

 

 
 

 چکیده

مطلوب ای بسیار مثبت آن همواره مورد توجه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل اثرات و پیامدهدانید طور که مینهما

یکی از . در این راستا استپذیرفتههای فراوانی جهت ایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت بوده و تالش

که مفهوم ثروت داشته باشد. تا جایی افزایشای در برداری است تا نقش برجستههای پراهمیت دانش، تولید و بهرهجنبه

رو صنایعی در عرصه ازاین نتیجه شناخت کامل نقش دانش و فناوری در رشد اقتصادی است. "بنیاندانشتصاد قا "

 فناوریوعلمهای تخصصی آن هم با رویکرد پارک ویژه در حوزهها بهرند که پیوندی دیرینه با دانشگاهترقابت موفق

حمایتی تا چه حد توانسته در ایجاد بستر و محیط  ناوریفوعلمهای ند. حال ذکر این مهم که نقش پارکشته باشدا

صاحبان محققان و ، فناوریوعلمهای های اخیر ظهور پارکدر سالبرانگیز است. است اثرگذار واقع شود؟ همواره بحث

ادی های مختلف اقتصنیازهای بخش ،انتقال دانش ، توسعه وتپیشرف تا ضمن همکاری و نوآوری، صنعت را بر آن داشته

گذاری به درستی های کالن سیاستدر عرصهدر کشور ما اهمیت این امر . لذا ور خود را برآورده سازندو صنعتی کش

 شناخته شده و اقدامات نظری تدوین شده است.
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 مقدمه:

های که آن را از دیگر داراییهایی است ست و دارای ویژگیاجرا ی، مرتبط و قابلاتی است که مفهومدانش، اطالع

بیانگر درک و تجربه ز بودن روای فزاینده، پراکندگی و لزوم بهالعاده و بازدهکند. قدرت خارقسازمان متمایز می

روند زمان اطالعات از بین می طول . درل شوداستفاده از آن تمایز قائءاده و سوتواند بین استفغیرمستقیم است که می

روز دانش را با تغییر شرایط محیطی بهست و اگر شخصی یا سازمانی دانش ذاتا پویا د.یابروز تکامل میبهزولی دانش رو

، بیانگر آن است که دانش دارای ارزش مالی است. یکی از سرمایه فکری واند جهل فردا باشد.تکند دانش امروز می

عنوان لید ثروت داشته باشد. دانش هم بهای در توقش برجستهبرداری است تا نانش، تولید و بهرهاهمیت دهای پرجنبه

در سازمان توسعه و اولین بار  "بنیاندانشاقتصاد "شود. مفهوم میعنوان خروجی در تولید ظاهر ورودی و هم به

دانش و فناوری در رشد اقتصادی است. همکاری اقتصادی معرفی شد و این اصطالح نتیجه شناخت کامل نقش 

موردتوجه دانشگاهیان و  فناوریوعلم هایپارک (1392 حسین، صمدی میارکالئی، و ، حمزهئی)صمدی میارکال

سیاست محور هستند و رشد این  فناوریوعلم هایپارک رفته است.ان در سراسر جهان قرار گگذارهمچنین سیاست

این اهداف مشغول  یابی بهیک عملکرد مدیریتی است که برای دست بنیاندانش هایفناوری و شرکت هایسایت

کند. از مزایای پارک میها فراهم یک محیط حمایتی برای آن فناوریوعلم هایکنند پارکمیبرخی ادعا  هستند.

رشد و جذب  ،هاشرکت ، تشویقمبتنی بر دانش و فناوری جدید، تسهیل انتقال فناوری هایتوان شرکتمی فناوریوعلم

استراتژیک و  هایتقویت شرکت، ایجاد ارزش تولید برای صاحبان سرمایه، پیشرفته هایدرگیر در فناوری هایشرکت

در  فناوریوعلم هایاخیر شاهد ظهور پارک هایدر سال (2013، 5و آلباهاری و همکاران )آلبرت. ثبت اختراع را نام برد

این  یبا دو برابر شده است که با احداثدر اروپا تقر فناوریوعلم هایعنوان مثال فعالیت پارکبه، ایمسراسر جهان بوده

-سازی با اطالعشرفت توسعه، انتقال دانش و تجاریباعث پیاند با همکاری و نوآوری ها توانستهمحققان و شرکت ،مکان

پیشرفت  موجب ایجاد انگیزه که در نتیجه ابها و ها و کسب رضایت آنفناوری به شرکت هایپارک رسانی ریاست

بدون مرز است که برخی افراد آن را به  ،در واقع جهان (2020، 6)جانا استروسکا خواهد شد. هانوآوری و بازدهی شرکت

کنند. میبدون نوآوری بسیاری از صنایع در بازار رقابت سقوط  ،پذیرند اما برخی به عنوان تهدیدمیعنوان چالش 

سانی و اجتماعی به عنوان بر هوش هم متمرکز است که سرمایه ان ،ر منابع سرمایه و میزان کارامروز عالوه باقتصاد 

 (7،2015تا شوند که عامل رشد اقتصادی دانش انسان است. )کوشارسانتوا و پرادیمیمحسوب  هان سرمایهتریارزشمند

تواند با پرورش و توسعه علم نقش بسیاری در ایجاد میاه یجه رسیدند که دانشگگران به این نتدر سالیان گذشته صنعت

، منبعی ضروری برای دانش جدید صنایع هادانشگاه نوآوری محلی و ملی داشته باشند. بنابراین هایگسترش سیستم

و تولیدی میعل هایکند و صنایع مشغول فعالیتمینظری ومیعل های. دانشگاه وقت خود را صرف فعالیتهستند

ی )سید نقو سازی قانونی به برقراری این ارتباط کمک کند.انگیزشی و بستر هایتواند با ایجاد ساختارمید. دولت هستن

و  هابه حرکت انداختن جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه هاهدف اصلی این سیاست (1397 همکاران،و 

با وجود این که بین دانشگاه و صنعت در بوده است. با بازار  هاخصوصی و مخترعین و مدیریت ارتباط آن هایشرکت

 
5 (albahari, alberto; barge-gil, andres; perez canto, salvador; modrego, aurelia;, 2013) 
6 (steruska, jana; simkova, nikola; pitner, tomas;, 2020) 
7 (Kusharsantoa, Zulfika Satria; Praditaa, Luky;, 2015 
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ویژه توسعه بهدرحال هایستند متاسفانه در کشورکشورهای پیشرفته رابطه بسیار عمیقی وجود دارد و در یک راستا ه

از  دهند. برای بهبود این رابطه یکیمیایران به علت موانع و مشکالت، هر یک در مسیر جداگانه به فعالیت خود ادامه 

صنعت و بازار است. ، عنوان کانون هماهنگی دانشاین زمینه ایجاد نهاد واسطی تحت مهم دولت در هایسیاست

 تواندمیسطح آگاهی درباره همکاری میان دانشگاه و صنعت رو به افزایش است و این همکاری  (1396 ،هاشمی)محمد

اکز به عنوان مر هاآوری است. دانشگاهی نوک قدرتمند براد آورد که محرسازی به وجوراهی برای انتقال دانش و اعتماد

همچنین نقش حساس و چالش بر انگیزی در هدایت نوع و  بخشندمیری را بهبود کارآفرینی روند خالقیت و نوآو

ه بر این است ک هادر واقع موفقیت دانشگاه (1396 ،)شیهکی تاش و همکارانکنند. میایفا  بنیاندانشجوامع  هایآوری

جمع  مختلف اقتصادی و صنعتی کشور خود را برآورده سازند، لذا در ابتدا با درکی وسیع به هایبخش هایزبتوانند نیا

و تحقیقاتی را به سمت میو مراکز عل هادانشگاه ،مختلف پرداخته و دولت و صنعت هایآوری اطالعات الزم در بخش

تواند به صورت میانتقال دانش در تعامالت دانشگاه و صنعت  (1388زی، )بهروکنند. میتجهیز و هدایت  هارفع این نیاز

استخدام و عدم  آموزش و ،و فنیمیعل هاینیاز ،هاتوانایی ،شامل تجهیزاتمیغیر رس هایباشد.کانالمیو غیر رسمیرس

د که مطالعات نشان شنبامیمستلزم بهره برداری به صورت قرار دادی از دانش و تخصص میرس هایو کانالقرارداد 

و  8)خواکین آزاگرا کارو  د.باشمیبرای انتقال دانش میار رسبه عنوان یک ساز و ک هادهد ثبت اختراعات دانشگاهمی

اقتصادی از جمله مباحثی است که حجم زیادی از  هایو بنگاه هاموضوع ارتباط و تعامل دانشگاه (2015همکاران، 

رود تاثیر بر عملکرد نوآورانه یک بنگاه میانتظاری که از این ارتباط  داده است.مهمترین را به خود اختصاص هامباحثه

است.که این موارد از دیرباز مورد توجه مدیران سیاست گذار و برنامه ریزان دانشگاهی و صنعتی قرار داشته است. به 

به  هانایی این تالشرفته و منطق زیر بو دانشگاه صورت گ فراوانی جهت ایجاد پیوند اثربخشی بین صنعت هایتالش

یکی از موضوعات اجتماعی در حال حاضر، مقوله ی اعزام  (1393و شفیعی، می)سالگردد. مینقش دانش در اقتصاد بر 

فشار روانی و شوند که دانشجو از همان ابتدای تحصیل با میوارد کشور دیگر  باشد که برای ادامه تحصیلمیجو دانش

 ،غذا ،مسکن ،مشکالت زبان ،منفی هاینگرش ،مختلف، تبعیض نژادی هاینگوان و با مشکالتی مثل فرهاجتماعی فرا

 هایتولیدی و برنامه ،خدماتی ،صنعتی هایشود که با برنامه ریزیمیمذهبی و غربت و تنهایی روبرو  ،مالی هایفشار

است، برای دانشجویان وجود  فناوریوعلم هایکارپ هاذیربط که در راس آن هایمنسجم و معین از طرف دولت و نهاد

با توجه به درک رو به رشد  (1387)شمس، بهره جسته و کارآفرینی داشته باشند.  هادارد تا بتوانند از پتانسیل آن

هماهنگ نیست. در  ایران چندان با الزامات صنعت و اقتصاد گسترده هایدانش و مهارت دانشجویان در دانشگاه

در حال ظهور، بیکاری باالی فارق التحصیالن مشهود است که نیاز به گرد آمدن نمایندگان دانشگاه با  هایبخش

نمایندگان بخش مولد برای به روز رسانی و ارتقا برنامه درسی برای اطمینان از دانشجویان فارق التحصیل با مهارت 

یان فن بازار به عنوان یک نهاد واسطه ای ین مدر ا (1396 و همکاران، )باقری مجد مرتبط برای نیروی کار است.

تواند نقش قابل توجهی ایفا کند که با فراهم آوردن سازوکارهای حمایتی همچون حمایت از عرضه کنندگان و می

انگیزه  هالت از فن بازارحمایت از متقاضیان فناوری باعث شود عرضه و تقاضای بیشتر و موثرتری شکل گیرد. حمایت دو

ثبت  (1388بوشهری،  و )طبائیانرا افزایش خواهد داد.  هاو تقاضا برای بهره برداری از آنمیبو هایفناوری ،ی تولید

و دانشجویان از ارزش  هاشود که دانشگاهمیاختراع چه به صورت انحصاری و غیر انحصاری به صنعت اختصاص داده 

 
8 (M. Azagra-Caro, Joaquín; Barberá-Tomás, David; Edwards-Schachtera,, Mónica; M. Tura, Elena;, 2015) 
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در پیشرفت در  یه گذاری سعیجاد انگیزه برای صنعت و سرماشوند که با دارایی فکری و ایمیه تجاری سازی بالقوه آگا

کالن سیاست گذاری به درستی  هایدر کشور ما اهمیت این امر در عرصه (2001، 9)آرنولد الدیمن  .کنندمیاین حوزه 

ن امر ر اهمیت دادن به اینشانگ فناوریوعلمشناخته شده و اقدامات نظری تدوین شده است. سندهای مربوط به حیطه 

صحیح و نظرات دست اندرکاران  هایکالن سیاست گذاری است که در این راستا مطابق با تصمیم گیری هایدر حوزه

مناسب برای  هایمناسب و قابل انعطاف، جهت گیری هایما سنجیده شده و با برنامه ریزیدر حوزه دانش و فناوری دائ

 (1388 عتی،و طامی)بهرا شود.میتحقق اهداف کشورمان انجام 

 

 ادبیات:

  فناوری توسعة نظام در عناصر این ی رابطه در تحول و دانشگاه صنعت، دولت، ارتباط

 ای شده تعریف و مشخص مرزهای دولت، و صنعت دانشگاه، یعنی فناوری توسعة در مؤثر نهادهای از یک هر گذشته در

 یه وظیف و کار آموزش، و علم ی توسعه صنعت، اختصاصی ی ه وظیف و کار ،نوآوری و فناوری ی توسعه. داشتند

 دولت اختصاصی ،سنتی مرزهای دیگر امروزه اما. کار نوآوری، برای انگیزه ایجاد و سیاستگذاری و دانشگاه اختصاصی

 (199610 اتسکویتس، و)لیدسدورف  .بود

 از را مذکور نهادهای مرز و حد توان نمی آسانی به هاهزمین از خیلی در. است شده رنگ کم دولت و صنعت دانشگاه،

 را صنعت قلمرو از قسمتی و شود می محسوب صنعت دانشگاه، قلمروی از بخشی که طوری به. داد تمیز یکدیگر

  (2000 لیدسدورف، و)اتسکویتس . آورد حساب به توان می دانشگاه

 و گسترش درصدد و است شده صنعت و دانشگاه قلمرو وارد خود، متداول و سنتی وظایف انجام بر عالوه نیز دولت 

 و جانبه سه یهاشبکه ،هامأموریت و وظایف تداخل این به توجه با . است صنعت و دانشگاه مشترک فصل کنترل

 سازمانهای چنین این. شوند می نامیده چندرگه و مختلط سازمانهای اصطالحا که اند، کرده ظهور جدیدی سازمانهای

 .بخشندمی تداوم و کنند می تنظیم را آنها بین روابط که شوند می ایجاد شده یاد نهاد سه بین مشترک فصل و واسط

 (1997 و لیدسدورف،)اتسکویتس 

 

 دانشگاه و صنعت ارتباط پایداری

ز این و صنایع امیمطالعه، یک ارزیابی از همکاری دانشگاه و صنعت با تمرکز بر آنچه شرکت کنندگان، اعضا هیات عل

تواند یک عنصر پایدار در میکند. بویژه، همکاری دانشگاه و صنعت را از اینکه کنند، ارائه میرکت دریافت میمشا

ها و صنایع را به دانشگاهمیگیرد و زمینه همکاری پایدار بین اعضا هیات علسیستم نوآوری کشور باشد را اندازه می

امدهای باشد. برای پیالعه تمرکز بر روی نتایج رفتاری که درک شده است، میدنبال دارد. رویکرد اتخاذ شده در این مط

های مختلف یات فردی اعضا هیات عملی و تجربیات نمایندگی صنعتی با استادان دانشگاه در پروژهرفتاری به تجرب

 
9 (L.demain, arnold, 2001) 
10 Etzkowitz, and Leydesdorff 
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R&D 11.وکاریانیس ) توجه شده است. پیامدهای رفتاری به دو بخش، دالیل و انگیزش و منافع تفکیک شده است 

  (2010 ،12کمپبل

 

 موجود مشکالت و مطلوب وضعیت شناخت توسعه؛ و تحقیق

 حال در و یافته توسعه توسعه و اصطالح تحقیق R& D جوامع استبرای صنعتی و اقتصادی واحدهای توجه مورد که

 ارائه و اشاعه پرورش، تولید، جهت الزم فعالیتهای کلیه از عبارت توسعه و تحقیق .آشناست "تقریبا اصطالحی توسعه

 مفهوم به حال هر در و آید در اجرا مرحله به اقتصادی بنگاه یک در تواند می فرآیند این .است تفکر یا یکایده عملی

 موجود شرایط حفظ مقام در صنعتی هر .میشود شامل را بازار به رسیدن تا تحقیق مرحله از الزم فعالیتهای کلیه

 در "تماما که باشد، می 15محصول توسعه نیازمند توسعه، مقام در و 14تولید روش و خود 13 تمعضال رفع نیازمند

 رفع از که را توسعه و تحقیق طیف کاری واحدهای لحاظ این به .میگیرند قرار توسعه و تحقیق واحدهای کاری حوزه

 در باال به پایین از یبند سطح که نمود تقسیم زیر محدوده 4 به میتوان را میگردد ختم نوآوری به و شروع معضالت

 :است شده رعایت آن

 معضالت رفع - 

 16جزئی توسعه - 

 17کلی توسعه - 

 18نوآوری - 

 قویتر مدیریت و تجهیزات پیچیده تر روزتر، به و بیشتر دانش نیازمند طیف این باالتر هایالیه در درگیری

 واحدهای کارکرد به نگاه .باشد داشته خوبی به را بیرونی هایپتانسیل از گیری بهره توان که مدیریتی .است

 :برند می رنج اساسی ضعف دو از واحدها این که میدهد نشان توسعه و تحقیق

 باالتر هایالیه به توجه عدم و توسعهای و تحقیق فعالیتهای پایین هایالیه در کردن کار -1

 درون در اسیلهپتان تمرکز برای تالش و بیرونی پتانسیلهای بکارگیری در توانایی عدم -2

 حضور به محدود "عمدتا توسعه و تحقیق واحدهای عملکرد است شده باعث که است اساسی ضعف دو این

 حضور این و شود معضالت رفع محدوده در کردن کار و توسعه و تحقیق واحدهای در علمی هیات اعضای

 و تحقیق واحدهای ورود ندوضعیتنیازم این از رفت برون .شود می تلقی دانشگاه با صنعت ارتباط سمبل

 .است خود درون در گرایی تمرکز حصار شکستن و توسعه و تحقیق کاری طیف باالتر هایالیه در توسعه

 محدوده هر در را خود مکمل مجموعههای و هاپتانسیل توسعه و تحقیق واحدهای است الزم کار این برای
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 جریان مدیریت به اقدام خود درون در هاپتانسیل این کردن جمع در تالش جای به و کرده شناسایی فعالیت

 (1382و همکاران،  )مهدوی .نماید آنها بین در کاری

 

 :فناوریوعلمپارک 

 حرفهای متخصصان توسط که است سازمانیمیعل پارک یک" )IASP)19میعل پارکهای المللی بین انجمن تعریف بنابر

 رقابت قدرت افزایش و نوآوری فرهنگ ارتقای و تشویق طریق از عهجام در ثروت افزایش آن اصلی هدف و میشود اداره

 میان در فناوری و دانش جریان مدیریتی و انگیزش ایجاد با علم بر متکی که است مؤسساتی و شرکتها میان در

 اکزرم طریق از نوآوری بر متکی شرکتهای رشد و ایجاد بازار، و خصوصی شرکتهای توسعه، و تحقیق مراکز دانشگاهها،

 ."کندمی تسهیل زایشی فرآیندهای و رشد

 

ای  مکانی است که شرکتهای تازه تأسیس شده در فضای محدود شده فناوریوعلمپارک "، 20بنابر نظر اتحادیه اروپا

اند که هدف از این کار توسعه و افزایش شانس پیشرفت و میزان بقای این شرکتها به منظور ایجاد  متمرکز شده

 »"شودمیک در یک ساختمان دارای فضاهای مناسب است که در اصل به آن پارک تحقیقاتی گفته فرصتهای مشتر

 و آزمایشگاهها بنایی، زیر تاسیسات ،فضا ارائه و آوردن فراهم طریق از که هستند هاییمجموعه فناوریوعلم پارکهای

 در را فناوری مؤسسات و هاشرکت ،R&Dواحدهای  اجتماع موجبات قانونی تسهیالت و متمرکز تحقیقاتی کارگاههای

 .دارند عهده به را بازار تا تحقیق حلقه تکمیل وظیفه یک زیر ساختار، عنوان به و نمایندمی فراهم متمرکز فضای یک

 در .است دانش و علم بر مبتنی اقتصادی فعالیتهای تحریک در آنها کاربرد از ناشی فناوریوعلم پارکهای اهمیت

 به دستیابی برای که است، شده قلمداد جامعه در ثروت افزایش اصلی علمی، هدف پارکهای برای شده ارائه تعریف

 و خصوصی هایشرکت توسعه، و تحقیق مراکز دانشگاهها، بین ارتباط ایجاد و مشارکت برای مناسب بستر هدف این

 (3811، 21لوییز سنتز) .آیدمی فراهم فناوریوعلم هایپارک توسط بازار )صنعت(

 :است زیر قرار به فناری و علم پارکهای هایویژگی از رخیب

 .دارد تکیه صنایع در رقابت قدرت افزایش و نوآوری تحقیق، بر پارک اصلی فضای -

 .است خالقیتها و نوآوریها کردن تجاری و گیری شکل مشوق پارک -

 .سازدمی محقق محور نشدا اقتصادی واحدهای از حمایت طریق از را جدید هایتکنولوژی به دستیابی -

 را دانشگاهی آموختگان دانش و توسعه و تحقیق کارشناسان ماهر، متخصص و افراد جذب مناسب برای فضای -

 .نماید می فراهم

 بازارهای و رقابتی محیط یک در واحدها و شرکتها حضور برای الزم فضای افزا، هم محیط یک ایجاد ضمن پارک -

 .نماید می پذیر امکان را جهانی
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 واحدهای توسعه و ایجاد از )انکوباتور( فناوری واحدهای رشد مرکز در پشتیبانی خدمات و هاحمایت از استفاده با -

 (1382و همکاران، )مهدوی .گرددمی تسهیل و تسریع نوپا فناوری

 

 انواع پارک تحقیقاتی:

 :پارکهای تحقیقاتی را از نظر نوع فعالیتها میتوان به دو دسته زیر تقسیم کرد

: به طور معمول توسط دانشگاهها در فضایی مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد میشود و همکاری  22الف( پارک علمی

  .آیدبه وجود می هاو دانشگاه هاصاحبان صنایع مستقر در آن پارکمتقابلی بین 

ترش ارتباطات تحقیقاتی شوند و با نیت گس: به طور معمول در مجاورت قطبهای صنعتی ایجاد می 23ب( پارک فناوری

 (1396 حاجی حسینی، )نصر وگیرد. و دانشگاهی منطقه شکل میصنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی 

 

 فناوریوعلم پارکهای با رشد مراکز تفاوت

 متفاوتی نقشهای نوآوری ملی نظام در فناوریوعلم پارکهای و )انکوباتورها( رشد مراکز از یک هر که میرسد نظر به

 تعداد خصوص در اطالعات جزییات نسبی مقایسه به برمیگرددمیعل پارکهای روی شده انجام مطالعات عمق .دارند

. دارد پارک هر که داخلی کاری زندگی در موجود تفاوت در میشود خالصه سپس ومیعل پارکهای از محدودی

 (2007 ،24)هنسون

 پتانسیل با صنعتی هایمجموعه جوار در فناوری پارکهای و پژوهشی یکردور با دانشگاهی مراکز جوار درمیعل پارکهای

 با ارتباط بدون توانندمی که انکوباتورها همان یا رشد مراکز نقش از که میکنند ایفا را نقشی توسعه و تحقیق

 الزم نقش رد تفاوت این بیان برای .است متفاوت باشند، شده تأسیس صنعتی هایمجموعه یا پژوهشی دانشگاههای

 زیر روش سه از یکی به میتواند دانشمحور جدید شرکتهای یا و فناوری جدید شرکتهای شکلگیری بدانیم که است

 :پذیرد صورت

 مادر سازمان از عملیاتی انشعاب الف(

 لکیتام نظر از اما است، مادر سازمان و شرکت از مستقل و متفاوت عملیاتی لحاظ از اگرچه جدید شرکت حالت این در

 سازمان تصمیمهای و سیاستها از متأثر مؤسس، تیم یا کارآفرین و مادر سازمان بین سهام تقسیم و تسهیم واسطه به

 مؤسس تیم یا کارآفرین توسط و مادر سازمان درون فناوری تکوین دوره شدن سپری انشعاب، این .میماند باقی مادر

 .است

 مادر شرکت از سازمانی ب( انشعاب

 .است یافته استقالل مادر شرکت و سازمان از مالکیت لحاظ به هم و عملیاتی لحاظ به هم جدید شرکت لتاح این در

 نیز کارآفرین تیم یا کارآفرین البته .دارد قرار مؤسس تیم یا کارآفرین در دست صددرصد بهطور آن کنترل بنابراین

 .است دهکر طی مادر سازمان درون را محصول به ایده تبدیل اولیه مراحل
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 مستقل کارآفرینان )ج

 و هزینه با را فناوری تکوین اما داشتهاند، حضور مادر سازمان درون مدتی برای اگرچه مؤسس تیم یا کارآفرین اینجا در

 مشارکت به الزام بدون مادر، سازمان از خروج از پس بنابراین .رسانده اند پایان به خود پشتیبانی و فکری نیروی

 (1386 )موسوی بازرگانی، هستند. جدید سازمان تأسیس پی در مادر سازمان با قیحقو یا عملیاتی

 

 انکوباتورها

 بر رشد مراکز همان یا انکوباتورها کلی فضای .هستند انکوباتور عنوان تحت زیرمجموعهای دارایمیعل پارکهای بیشتر

 نوآور و خالق ایدههای تجاری سازی و لگیریشک مشوق انکوباتورها .دارد تکیه صنایع در رقابت قدرت افزایش و نوآوری

 و آورده فراهم را جوجه به تخممرغ تبدیل برای الزم گرمای که است دستگاهی نام لغوی نظر از انکوباتور .هستند

 دستگاه یک در تخممرغها برای که اتفاقی .میرساند الزم رشد به آمدهاند، دنیا به مقرر موعد از زودتر که را نوزادانی

 (1384 و همکاران،می)ابراهی. دهدمی رخ کارآفرینانه فکرهای و هاایده برای تجاری انکوباتور یک در میافتد وباتورانک

 اختیار در جدید شرکتهای ایجاد برای که ساختمان از بخشی یا یک از است عبارت انکوباتور تر، دقیق بیان به

 از اعممیعمو خدمات که است مرکزی دفتر یک دارای معمول ربه طو ساختمان یا زمین این .میگیرد قرار کارآفرینان

 و صنعت دولت، توسط است ممکن خدمات این .میکند ارائه محل در ساکن شرکتهای به را مدیریتی پشتیبانی خدمات

 .شود ارائه دانشگاه چند یا یک

 و مشوق شکلگیری انکوباتورها .رددا تکیه صنایع در رقابت قدرت افزایش و نوآوری تحقیق، بر انکوباتورها کلی فضای

 دارای مراکز این .شوندمی محسوب کارآفرینان جذب برای مناسب ابزاری و هستند نوآور و خالق ایدههای تجاریسازی

 حیات ابتدایی سالهای طول در پویا فضایی در را کوچک کارهای و کسب نیاز مورد خدمات که بوده منعطف ساختاری

 کاهش را حرفه یک ایجاد برای اولیه هایهزینه نیاز، مورد خدمات و امکانات دادن قرار اختیار در با و میکنند تأمین آنها

 (1998 ،25)کونگ .کنندمی جبران را شرکتها ضعف حقوقی و مدیریتی مشاورههای ارائه با و داده

 

 :فناوریوعلم هاینقش پارک

دارد تا دقیقا از نقش در دنیای تجارت، صنایع را بر آن می دو عامل کوتاه کردن چرخه تحقیق تا بازار و کاهش هزینه 

به عنوان یک زیر ساختار تسریع و  فناوریوعلم هایتحقیق توسعه در تدوین استراتژی رقابت آمیز استفاده نمایند. پارک

نقش واحدهای تسهیل ارتبـاط بـین صـنعت بـا سـازمانها ونهادهـای اقتصـادی و اجرایـی، فضای مناسب برای ایفای 

داشتن روابط رسمی و علمی - 1 : به دلیل فناوریوعلمازهای آنها را فراهم مـی نمایـد. پـارک توسعه و رفع نی تحقیق و

ایجاد  3- نقش داشتن در شکل گیری، رشد و شکوفایی تجارت مبتنی بردانش- 2با دانشگاهها و واحدهای فناوری 

هـای منحصـربـه فـردی اسـت کـه دارای ویژگی  تکنولوژیکی و تجاری ایهفضای حمایتی در مدیریت انتقال مهارت
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تر به ماموریتهای خود  انتظـار مـی رود واحـدهای تحقیـق و توسـعه در چنـین اکوسیستمی بیشتر، بهتر و دقیق

 (1382،همکاران)مهدوی و . بپردازند

 

 صنعت و دانشگاه واسط حلقه

 صنعت نیاز با را دانشگاهی پژوهشهای از آمده بهدست نتایج بتوانند که است نای فناوری پارکهای نهایی مأموریت

 منجر دانش تجاری سازی به نهایت در امر این و کنند پر را دانشگاه-رابطه صنعت خالء راه این از و کرده هماهنگ

 مستقر غیره و  MITاستنفورد، دانشگاه فناوری پارکهای در که شرکتهایی( 1389 )پورعزت و همکاران،شد.  خواهد

 هادانشگاه سطح در فناوری هایپارک ایجاد برای سیاستگذاران اقتصادی و هاپارک دهندگان توسعه بخش الهام هستند،

 (2003 ،26)سیگل و همکاران .هستند

 

 بحث و نتیجه گیری

نوین و اده از دانش رفع نیازهای اساسی و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت و ارتقای توان صادرات، مستلزم استف

جدید و ارتباط موثر دانشگاه و صنعت است. اگر چه تا کنون اقدامات مختلفی به منظور تقویت این  هایفناوری

صنعت و  هایارتباط در کشور صورت گرفته، اما تکمیل چرخه نوآوری در کشور و به حرکت در آوردن بخش

نشگاه و صنعت را به طور موثرتری برقرار و تباط میان داخدمات در مسیر رشد، نیازمند وجود نهادی است که ار

نظام مند مراکز آموزشی و پژوهشی با صنایع کشور مورد تاکید و  هایهدایت کند. از این رو گسترش همکاری

اخیر و در پرتو تاثیر و غلبه  های( لیکن در سال1396شمی، ها)زهرا محمد اهتمام دولت قرار گرفته است.

را به عنوان موتورهای رشد اقتصادی  ها، سیاست گذاران به طور فزاینده ای دانشگاهانبنیدانشصاد پارادایم اقت

دهند. )سید رضا سالمی، میفکری از طریق انتقال فناوری مورد توجه قرار  هایبه وسیله تجاری سازی دارایی

 (1393مهرداد شفیعی، 

شود و هدف اصلی آن میوسط متخصصان حرفه ای اداره سازمانی است که تمییک پارک عل فناوریوعلمپارک 

و  هاافزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت

 ، مراکزهاموسساتی است که متکی بر علم با ایجاد انگیزش و مدیریتی جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه

متکی بر نوآوری از طریق مراکز رشد و  هایایجاد و رشد شرکت خصوصی و بازار، هایشرکتتحقیق و توسعه، 

در حل معضالت اقتصادی، یعنی تسریع در  هاکند. از این رو کارکرد مناسب پارکمیفرآیندهای زایشی تسهیل 

 هاییقات، پارکی سازی نتایج تحقروند انتقال فناوری، اشتغال زایی برای فارغ التحصیالن جوان و تجار

در نهایت با  فعال در دنیا تبدیل کرده است. هایمجموعه هایتحقیقاتی را به یکی از پرشتاب ترین مجموعه

تحقیقاتی در کشور به شرط رعایت برنامه ریزی آمایشی و میعل هایتوجه به تجربیات جهانی، ایجاد پارک

حاجی  )نصر، ل چرخه تجاری سازی ایفا کند.ثرتری را در تکمیتواند نقش مومیسرمایه گذاری مناسب 

گیری آنها بر محور انتقال یا تبدیل دانش استوار است نوعی ارتباط  که شکل موسساتیدر  (1396 حسینی،
 

26 Siegel, D. Westhead, P. Wright, M (2003) 
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ی فردی برقرار است که بر هم کنش آنها منجر به یک هاتنگاتنگ بین ساختار خارجی، ساختار داخلی و توانایی

 شد. در چنین ساختاری انتقال و تبدیل دانش از همه جهات در جریان بوده و بهفزآینده در نظام خواهد رشد 

یکی از  هاپارک .باشدمیطور دایم از فرد به ساختار نظام داخلی، خارجی و یا در جهت عکس در جریان 

خصصی ش مدار و اشتغال زایی تاجتماعی موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن توسعه اقتصاد دان هاینهاد

ی علم و فنّاوری از جمله هاجاد و توسعه پارکهمچنین ای مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان شده است.

ی مدرن، های مختلف با مددگیری از تکنولوژیهاتواند ضمن استقرار فنّاوریمیراهکارهایی است که 

و عمل را به نمایش بگذارد، ضمن و ترکیبی مستدل از علم بکشاند میی دانشگاهی را به رویکرد علهاآموخته

ی اقتصادی با دانشگاهها و هاآنکه ابعاد اقتصادی و تجاری هم در آن لحاظ شود. افزایش روزافزون فاصله بخش

 جاهد،)آراسته و .و فنّاوری در دهة اخیر در ایران شده استمیعل موسساتیش یت تحقیقاتی موجب پیداموسسا

ارتباط با دانشگاه و مراکز پژوهشی یکی از عوامل مهم در موفقیت  نکته حائز اهمیت اینست که (1389

ی علم و فناوری در دست یابی به اهداف است. و این نکته ای است که در بسیاری از نوشتارهای مرتبط هاپارک

بین صنعت و دانشگاه و به جریان  ی فناوری بر آن تأکید شده است. از طرف دیگر ایفای نقش رابطهابا پارک

ی فناوری با هار آوردن و مستلزم ً مدیریت فناوری و دانش بین آنها اصوال ارتباط مستمر و مداوم پارکد

ی هاو مراکز پژوهشی است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که زمینه فعالیت پارک هادانشگاه

هنگ باشد. این هماهنگی امکان ایجاد هم ی منطقه هماهای و پژوهشی دانشگاهی آموزشهافناوری باید با برنامه

ی دانشگاه را افزایش داده و از پراکنده کاری، اتالف منابع و دوباره کاری های پارک و برنامههاافزایی بین فعالیت

تاثیر بر شاخص جایگاه منحصر به فرد و شبکه سازی از طریق  (1388و همکاران، می)سال.جلوگیری می کند

)خنده رو و دوستان، کوچک و متوسط فناوری محور، موثر است.  هایروی موفقیت شرکتو فناوری میرشد عل

و فناوری بیش از هر چیز دیگر، در ارتباط با میعل هایدر این راستا لوئیس سنز معتقد است که پارک (1395

وان موجبات افزایش تمیو فناوری میعل هاینمایند. بدین طریق است که با راه اندازی پارکمینوآوری فعالیت 

همچنین با توجه به اهمیت  (1390رفاه اجتماعی و ارتقای سطح زندگی شهروندان را فراهم نمود.)ایزدیان، 

در راهبرد توسعه صنعتی و برنامه اخیر توسعه کشور نشان داده شد که  فناوریوعلم هایایجاد و توسعه پارک

م برای توسعه انسانی، فناوری و اقتصادی است که به نوبه خود اخذ این گونه تمهیدات ویژه از جمله الزامات مه

به بر اساس نمونه الگوهای سه جان هایکارآفرین و تحکیم همکاری هایتوان به نقش آفرینی بیشتر دانشگاهمی

ری همکا هایاز نظر متخصصان ایجاد زمینه (1386 )پورسلیمانیان،.. بیانجامد. . پویای توسعه مبتنی بر دانایی و

ایشان به میتواند بیانگر نگرش علمیاهمیت دارد. چرا که  هادانشگاه بیش از سایر زمینه -صنعت  –موثر دولت 

کلی آینده  هایتوان جهت گیریمیخصوصاً آن که با پایش مطالعاتی  مسائل جدی حوزه ی علم باشد.

به خوبی دریافت. ضمناً این مطلب  مانند حق مالکیت معنویمیرا در جهان به سمت موارد مه فناوریوعلم

آینده ی دنیای علم هم است.)بهرامی،  هایبا مسائل امروز و ضرورتمیبیانگر آشنایی باالی متخصصان عل

بهترین ساختار برای تسهیل در تجاری سازی دستاوردهای  فناوریوعلم های( پارک20، 1388طاعتی، 

توانند عالوه بر فرآیند تدریس و می هاناوری هستند. دانشگاه هپژوهشی و توسعه منطقه ای بر مبنای دانش و ف

در ایجاد زنجیره  فناوریوعلمنیز کمک کنند. اثر بخشی یک پارک  انبنیدانش هایتحقیق، به رشد شرکت
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، بکارگیری ابزاری مطمئن برای شناخت هایکپارچه از تحقیق تا تولید است. همچنین موفقیت دیگر این پارک

ید توان گفت بدون تردمیبا توجه به بررسی به عمل آمده و نتایج مترتب بر آن  .ستا هاز فعالیت شرکتدقیق ا

است. بنابراین اتخاذ تدابیر  فناوریوعلم هایاصلی اشتغال در کشور، گسترش مراکز رشد و پارک هاییکی از راه

 )سلیمانی،. انکارناپذیر است هایضرورتالزم از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان نوآوری و فناوری از 

اطالعاتی، موارد ذکر شده تاثیر بسزایی  هایفناوریبا حرکت به سمت اقتصاد نوین و افزایش اهمیت  (1391

تواند به دلیل اینکه معیار مناسبی برای مقایسه میخواهد داشت. این ارزیابی از یک طرف  هادر ارزیابی پارک

ی که هایخواهند داشت، برای مسئوالن پارک سودمند باشد. و از طرف دیگر شرکت وضعیت خود با دیگر رقبا

مختلف، پارک مناسب خود را  هایتوانند با نگاهی به وضعیت پارکمیرار در یک پارک هستند، به دنبال استق

ارتباط داشته ما به طرق مختلفیبا هم  هایتا کنون صنایع و دانشگاه (1386، تقی یاره،)توالیی. انتخاب کنند

با حالت مطلوب، ضرورت  اند. گرچه این ارتباط آثار سودمندی برای کشور داشته اما شکاف بین وضع موجود

و فناوری در چشم اندازهای مینماید. لذا جهت نیل به اهداف علمیبیشتری را ایجاب  هایمطالعات و بررسی

ا توجه به رقابت شدید و تغییر و تحول سریع که شودو بمیبلند مدت آتی که توسط رهبری عالی نظام تصویر 

تمهیدات الزم اندیشیده شود. به عنوان مطالعات و تحقیقات آتی  در دنیای اقتصاد امروز وچود دارد، الزم است

مورد بررسی قرار گیرد و مالکیت فکری  هاشود فرآیند مهندسی مجدد در ساختار و وظایف دانشگاهمیپیشنهاد 

حفظ آن نیز از مواردی است که با توجه به شرایط  هایش فنی حاصله و نحوه واگذاری یا روشدانشگاه بر دان

به ترتیب  هاعوامل کلیدی پیدایش و موفقیت پارک (1389 )نقوی، فالح،. ور نیازمند مداقه و بررسی استکش

، عامل نیروی انسانی، در جهت تولید فناوری بنیاندانشاولویت بندی عبارتند از : عامل حمایتی از موسسات 

.)بهاری و باشدمیمرتبط با فناوری و عامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری  هایعامل توسعه زیرساخت

از نهادهای  الًه و قوی بوده و اعضای آنها معمومدیره بسیار گسترد های دنیا دارای هیأتکپار (1391همکاران، 

های ایران به دلیل ماهیت دولتی پارک .یت خودشان، تشکیل میشودی و خصوصی منطقه فعالدولتی، غیردولت

معدود و  امناء میباشند که این هیأت نیز از اعضای بسیار خود فاقد هیأتمدیره بوده و تنها دارای هیأت

مند و با تجربه ها باید از نیروهای دانشی تواندیگر با توجه به این که در پارک .محدودی تشکیل شده است

 .ین موضوع باعث افزایش انعطاف، افزایش روحیه مشارکتی و بهبود اجرای تصمیمها خواهد شد ده شوداستفا

  (1392و همکاران، )شادان

با توجه به نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اشتغال در کشور، وجود ساختارهای مدیریتی برای سیاست 

آید. تجربه کشورهای مختلف نشان میی به حساب گذاری، حمایت و هدایت کارآفرینی از جمله مسائل ضرور

مؤثری در ایجاد اشتغال و  در کشورهای مختلف توانسته است نقشمیعل هایدهد که ایجاد و توسعه پارکمی

در کشور مورد میعل هایشود ایجاد و توسعه پارکمیحمایت از کارآفرینان داشته باشد. از این رو پیشنهاد 

که این مراکز با ارائه خدمات مشاوره ای، مالی و اعتباری، خدمات مدیریتی و حقوقی و توجه قرار گیرد زیرا 

 (1390)ایزدیان، .ری در تسهیل فرایند کارآفرینی در کشور دارندفراهم نمودن امکانات فیزیکی نقش مؤث
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  منابع:

 تدبیر ماهنامه، توسعه و وباتورهاانک ؛(1384)، سهیال ابراهیمی، و موسی دربان، زمانزاده بابک؛ ابراهیمی،

فاکتورهای پایداری و ظرفیتهای  ؛(1396) حسنی، محمد، و میر محمد ،روح اهلل، سید عباس زاده و مجد ،باقری

 ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی.

ری سازی در تجا فناوریوعلمو مراکز رصد  هانقش پارک ؛(1389) ، حسینعلی،جاهد و میدرضاح ،آراسته

 .پژوهشی هاییافته

 .1404ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه: ایران، افق  ؛(1388)تابستان  طاعتی، مهکامه، و بهرامی، محسن

ارائه مدلی مناسب برای پاسخ به نیازهای بازار کار از طریق ارتباط کارآمد  ؛(1388)تابستان  ،بهروزی, محمد

 صنعت و دانشگاه.

 .هلم و فناوری برای توسعه فناوری در صنایع کشور هاینقش پارک ؛(1386) ریده،ف ن،پورسلیمانیا

 هایایران بر اساس فناوری فناوریوعلم هایطبقه بندی پارک ؛(1386، فتانه، )تقی یاره ، سید مهبد،توالیی

 . نشریه رشد فناوری .اطالعاتی

عوامل کلیدی بازاریابی در بررسی تاثیر  (.1395المرضا، )پاییز غ ،زادملک  و ، تورجصادقی و ، نرگسخنده رو

 . مجله مدیریت بازاریابی .کوجک و متوسط فناوری محور هایموفقیت شرکت

 تربیتی علوم و » .سوم چاپ ویرایش، نشر :تهران(«. روانشناسی، در تحقیق (؛ روش 1376) علی، دالور،

ع ارتباط با دانشگاه بر عملکرد نوآورانه تأثیر سطح و نو ؛(1393پاییز ) شفیعی, مهرداد، ا وسالمی, سید رض

 فارس. فناوریوعلمشرکتهای مستقر در پارک 

نشریه  .و مراکز رشد علم و فنوری ایران با نگاهی بر رویکرد جهانی هابررسی پارک ؛(1391، )پاییز سلیمانی
 . رشد فناوری

لیل و طراحی ساختار مناسب تح ؛(1392رامین، )زمستان  ،زارعداریوش، و نسراجیاپور  عید،س ن،شادا

 . 37نشریه رشد و فناوری شماره  .ایران فناوریوعلم هایپارک

راهبردهایی برای بهبود مدیریت سیستم اعزام دانشجو به خارج ازکشور جهت توسعه  ؛(1387) شمس, ناصر

 ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت.

حلیل ارتباط دانشگاه و صنعت از دیدگاه بازاریابی ت ؛, تابستان(1396. );منصوری, لقمان و شیهکی تاش, مهیم

 رابطه مند با رویکرد معادالت ساختاری.

 .1404ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه: ایران، افق  ؛(1388تابستان ) طاعتی، مهکامه، و محسنبهرامی، 
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طریق ارتباط کارآمد  ارائه مدلی مناسب برای پاسخ به نیازهای بازار کار از ؛(1388تابستان بهروزی، محمد، )

 صنعت و دانشگاه.

ح و نوع ارتباط با دانشگاه بر عملکرد نوآورانه تأثیر سط ؛(1393پاییز ) شفیعی، مهرداد، و سالمی، سید رضا

 فارس. فناوریوعلمشرکتهای مستقر در پارک 

تباط ضعیف شناسایی علل ار ؛(1397زمستان سراجی , رضا، ) و پور بهروزان، علی و میرعلی ،سید نقوی

 دانشگاه با صنعت و ارائه راهکارهای بهبود آن.

راهبردهایی برای بهبود مدیریت سیستم اعزام دانشجو به خارج ازکشور جهت توسعه  ؛(1387) شمس، ناصر،

 ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت.

دیدگاه بازاریابی شگاه و صنعت از تحلیل ارتباط دان؛ , تابستان(1396) منصوری، لقمان، و مهیم ،شیهکی تاش

 رابطه مند با رویکرد معادالت ساختاری.

پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملی نوآوری  ؛(1388) ،بوشهری, علیرضا و سید کمال ،طبائیان

 مطالعه موردی فن بازار.

 ای میانجی.ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهاده ؛, تابستان(1396) محمدهاشمی، زهرا،

صصی فصلنامه تخ .مرکز رشد یا پارک فناوری؟ دولتی یا خصوصی؟ ؛(1386) ید جالل،س ،موسوی بازرگانی
 .پارکها و مراکز رشد فناوری

 .در توسعه نوآوری و فناوری فناوریوعلم هاینقش پارک .(بهار 1396) .جت اهلل،ح ،حاجی حسینی لی،ع ،نصر

 .بررسی ارتباط بین دانشگاه و صنعت با رویکرد کارآفرینی ؛(1389) ، حامدفالحید علی و س، نقوی

 هاو الگوهای ارتباط میان دانشگاه هانظریه , بهار(،1392میارکالئی، حسین، )ی، حمزه، صمدی صمدی میارکالئ

 و صنعت در اقتصاد دانش بنیان.

اه در قالب نظام ملی نوآوری پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگ (،1388طبائیان، سید کمال، بوشهری, علیرضا، )

 مطالعه موردی فن بازار.

 ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی. تابستان(،, 1396) محمدهاشمی، زهرا،

albahari, alberto; barge-gil, andres; perez canto, salvador; modrego, aurelia. 
(2013), The Influence of Science and Technology Park Characteristics on 
Firms’Innovation Results. 
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